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Görgőy Rita

Gondtalanul mosolyGó boldoG anyukák – 
avaGy kisGyermekes édesanyák vallomásai 
problémáikról, feszültséGeikről, lelki 
eGészséGükről

Dolgozatomban családszociológiai témát választottam, kisgyermekes – 6 év alatti 
gyermeke(ke)t nevelő – édesanyák vallomásai alapján kísérletet tettem sajátos krí-
zishelyzeteik megismerésére, ismertetésére és megértésére. Elsősorban a magasan 
kvalifikált nők helyzetét, a különböző női szerepkörökkel, illetve a család-karrier 
dilemmával kapcsolatos szerepkonfliktusát, az anyaság, mint identitásváltás kér-
déskörét veszem górcső alá az alábbiakban.

Tettem ezt mindenekelőtt azért, mert úgy gondolom, hogy a hazai népesség-
fogyás megállítása, illetve a születésszám növelése; a férfiak és nők közötti esély-
egyenlőség biztosítása; a fiatal párok, elsősorban a fiatal nők egészségi állapotának 
megőrzése ill. javítása; valamint a kistelepülések fenntarthatósága, a fiatal diplo-
mások (nagy)városba költözésének, elvándorlásának megakadályozása érdekében 
a kisgyermeket nevelő szülők (elsősorban az édesanyák) szociálpolitikai, családpo-
litikai, mentálhigiénés, foglalkoztatáspolitikai és oktatáspolitikai támogatásának 
fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni.

Mélyinterjúim hiteles adalékok lehetnek a konkrét támogatás, segítségnyúj-
tás lépéseinek kidolgozásához és megvalósításához. A szakirodalomban többen 
(Komlósi 1997: 13-34; Satir 1999: 193-194) foglalkoztak a családi életciklusok 
krízishelyzeteivel. Úgy gondolom, hogy a tipikus problémák, potenciális krízis-
helyzetek felsorolásán túl nagy szükség van az adott élethelyzetek részletes, magu-
kat az érintetteket is megszólaltató többszempontú elemzésére.

Buda Béla (1998: 53) figyelmeztet, hogy napjainkban társadalmi elvárás, hogy a 
gyermeket vállaló nőknek „az anyaság szépsége jegyében mindennek örülniük kel-
lene”. Munkámmal ahhoz kívánok hozzájárulni, hogy a magyar társadalomban nyíltan 
lehessen beszélni az anyai szerep ambivalenciájáról, arról, hogy az anyává válás amel-
lett, hogy hatalmas, semmi más élménnyel össze nem hasonlítható öröm, identitásváltó 
állapot (Matesz 2008), ún. fejlődési krízishelyzet (Kiss–Gál 2006: 133) egy nő életében, 
mely teljes mértékben átrendezi addigi életét, és elemi erővel hat személyisége egészére.



40 Pécsi Szociológiai Szemle   –  2011 tavasz

Vállalt feladatom teljesítése érdekében kiindulásképpen négy mélyinterjút – melyek 
egyúttal életútinterjúk is – készítettem. Kutatásomban két elemzési módszerrel dolgoz-
tam, egyrészt biográfia-elemzést (Kohli 1990; Bögre 2004), másrészt tartalomelem-
zést (Antal 1976; Krippendorf 1995) alkalmaztam. A biográfiai/élettörténeti módszer 
alkalmazása során interjúalanyaim életpályáját egészében értelmeztem, a tartalom-
elemzés során pedig elemi egységekre bontottam, majd kategorizáltam a szövegeket. 

Vizsgálatom mintája nem reprezentatív. Nem lehet reprezentatív már mintavá-
lasztásom fő szempontja – vagyis kifejezetten a magasan kvalifikált kisgyermekes 
édesanyák krízishelyzeteinek, problémáinak megfelelő bemutatása – miatt sem, 
hiszen annak eredményeként az iskolai végzettség szerinti megoszlás egyértelműen 
a diplomás emberek javára dőlt el. 

Interjúim elemzése során az alábbi témaköröket érintettem: gyermekkori csa-
ládi légkör; anyakép/anyaminta, illetve az interjúalany kapcsolata édesanyjával; 
a „pozitív lázadás” – a „maximalizmus ördögi köre”1; a kisgyermekes család főbb 
feszültségei, krízishelyzetei, konfliktusai; az alkalmazott konfliktuskezelő straté-
giák; a „tökéletes anya”, illetve a tökéletesség megvalósíthatósága; lelkiismeret-fur-
dalás/bűntudat és annak kapcsolata a tökéletességre törekvéssel; család-karrier 
dilemma; a párkapcsolat jellege, családtervezés; a családon belüli szerepek, mun-
kamegosztás; az interjúalany jelenlegi életérzése – elégedettség; a gyermeknevelé-
sen kívüli tevékenységek, társasági élet; kapcsolat a nagyszülőkkel. 

Gyermekkori családi léGkör,  
az interjúalany kapcsolata édesanyjával

A négy interjúalany (Edit, Zsuzsa, Renáta és Zsóka)2 közül hármuk gyermekkora 
pozitívnak egyáltalán nem tekinthető, csupán egyikük mondhat meleg, támogató, 
boldog gyermekkori környezetet magáénak. Bár a szülők közötti állandó, kiéle-
zett konfliktusokról csak Renáta számolt be, szüleivel való kapcsolatát mind Edit, 
mind Zsuzsa felszínesnek írta le, elmondták, hogy szüleik tulajdonképpen nem 
igazán foglalkoztak velük, sokat dolgoztak. Zsuzsa kiemelte továbbá, hogy édes-
anyjának „nyűgöt” jelentettek az otthon töltött évek, a kötöttségek, ezért sokszor 
„lepasszolta” őt és testvérét a nagyszülőkhöz, hogy szórakozni járhasson. 

Gyermekkorukban beszélgetőtársaim közül kettőjüknek (Renátának és 
Zsókának) volt erősen kötődő, meleg viszonya édesanyjával, és kettőjük (Edit és 
Zsuzsa) édesanyjához fűződő kapcsolata – ahogy a fent említett családi légkör egé-

1 A „mérgező”, tekintélyelvű szülők a maximalizmust/tökéletességre törekvést ültetik el gyermekeikben (erről lásd 
bővebben Forward 2000: 116).

2 Az interjúalanyok nevét tanulmányomban megváltoztattam.
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sze is – felszínes volt. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ez utóbbiak jelen-
legi kapcsolta édesanyjukkal döntően ellen-azonosulásként, míg az előbbiek jelen-
legi anyai viszonyrendszere elsősorban azonosulásként, illetve megfelelni vágyás-
ként definiálható.

Edit pályaválasztásának motivációja például egyértelműen lázadás volt, hiszen 
direkt mást akart, mint amit a szülei elvártak tőle, mindenképpen olyan felsőokta-
tási intézménybe szeretett volna járni, ami nem Pécsen van, el akart kerülni a szü-
lei közeléből. Ugyanakkor az is kiderül a vele készített interjúból, hogy általában 
konfliktuskerülő, és így szüleivel szemben sem vállalja nyíltan ellenérzéseit, eltérő 
véleményét, hanem csendben lázad.

Zsuzsa is – férjével együtt – a mai napig lázad a szülői szigor ellen, és kamaszko-
rától kezdve tulajdonképpen egyfolytában szinte provokálja szüleit – így édesany-
ját is – a cselekedeteivel (15 éves korában párkapcsolatot létesített egy nála tizen-
három évvel idősebb férfivel, akivel azóta is – tizenegy éve – házasságon kívüli 
együttélést folytat, mely kapcsolatból két gyermek is született). Véleményem sze-
rint konzervatív, katolikus vallásukat gyakorló szüleivel szembeni provokációnak 
tekinthető, hogy tíz év együttélés során sem házasodott össze interjúalanyunk a 
párjával, hiszen tulajdonképpen nem tudja mivel indokolni a házasságkötés elma-
radását. Edithez hasonlóan Zsuzsa is egyrészt cselekedeteivel egyértelműen lázad 
szülei, illetve édesanyja elvárásai ellen, másrészt ő is konfliktuskerülőnek tekint-
hető, hiszen nyíltan nem vállalja az összeütközést. Például újra és újra nyugtat-
gatja konzervatívnak mondott vallásos édesanyját, hogy „majd egyszer, édesanyám, 
ki kell várni”, annak ellenére, hogy úgy gondolja, hogy soha nem is fognak össze-
házasodni. Kapcsolata tehát döntően ellen-azonosulás édesanyjával, és csupán kis 
részt töltenek ki benne az azonosulási törekvések. Elmondása szerint „azért eléggé 
más világ vagyunk szerintem”, illetve egyrészt „nagyon sok mindenben egyetértünk, 
meg nagyon sok mindent úgy csinálok, ahogy ő csinálta velem, de nagyon sok mindent 
nem”. Ez utóbbit bontotta ki részletesen, továbbá a gyerekneveléssel kapcsolatban 
egyenesen így fogalmaz: „így próbáljuk, viszonylag így lazábban, úgymond. A párom 
szülei is ilyen elég szigorúak voltak vele, és akkor ő is így, mint hogy ha így küzdenénk 
ez ellen, így lázadva ez ellen”. 

„a pozitív lázadás”

Dr. Susan Forward (2000: 69) így ír a „pozitív lázadásról”: „Amikor a mérgező 
szülők nyomasztó, megfélemlítő, bűntudatkeltő vagy érzelmileg bénító irányí-
tása alá kerülünk, többnyire kétféle módon reagálunk: meghátrálunk vagy felláza-
dunk. Mindkét reakció gátolja a pszichológiai leválást, még ha maga a lázadás az 
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ellenkezőjének tűnik is. Az igazság az, hogy ha fellázadunk szüleink ellen, akkor is 
ők irányítanak bennünket, csakúgy, mintha engednénk nekik”.

Mind Edit, mind Zsuzsa esetében úgy tűnik, hogy életük során keveredik a két 
válaszlépés, hiszen egyik oldalon cselekedeteikkel szembeszegülnek („lázadtak”, 
„küzdöttek”, „áthágták”) szüleik – így édesanyjuk – elvárásaival, a másik oldalon 
viszont kerülik a nyílt szembenállást, „meghátrálnak”. 

Edit vallomása szerint például szüleivel nem beszélik meg a nézeteltéréseket, a 
múlt és a jelen fájdalmait, csalódásait, tehát „meghátrálnak” a konfliktusok elől, 
továbbá interjúalanyunk konkrétan a pályaválasztás során is kétszer meghátrált, 
abbahagyta az általa választott szegedi egyetemet, majd egy (szintén saját elhatáro-
zásból megkezdett) budapesti főiskolát. Válaszadónk gyermekkorára emlékezve ki is 
emelte a „lelki terror”, a szigorú teljesítmény-elvárás meglétét, valamint hogy a mai 
napig gyerekként kezelik. Zsuzsa is rámutatott, hogy szülei a zenei pálya felé „terel-
gették”, illetve hogy tulajdonképpen részükről elvárás volt a zenei pálya követése. 

Renáta és Zsóka is említik az ellen-azonosulást, ill. „rivalizálást” édesanyjuk-
kal való kapcsolatuk vonatkozásában, de szavaikból az derül ki, hogy ez a viszo-
nyulás másodrendű, kapcsolatukban egyértelműen az azonosulás illetve a megfe-
lelni vágyás a meghatározó, valamint a mai napig erősen kötődnek édesanyjukhoz.

Susan Jones és Marilyn Nissenson (2001: 31) a szeparáció témája kapcsán az 
alábbiakat hangsúlyozzák: „ahogyan Carol Gilligan pszichológus írta, a lányok 
teljes elszakadása anyjuktól »sem nem szükséges vagy elkerülhetetlen, sem nem 
természetes vagy előnyös«. Nancy Chodorowhoz […] hasonlóan úgy érvel, hogy a 
serdülő lányok úgy válnak éretté, hogy közben kapcsolatban maradnak anyjukkal 
saját személyiségük megszilárdítása során is. A nők személyiségének fejlődése tisz-
tán tükrözi a kötődés jelentőségét az emberi életút során”. 

Renáta egyrészt elmondta, hogy nagyon mély, meleg kapcsolat, erős kötődés 
van édesanyja és közte, és hogy édesapja mellett édesanyjának is meg akart felelni 
már gyermekkorában is, másrészt, hogy mióta anya lett, néha egyfajta „rivali-
zálást” folytat édesanyjával. A „rivalizálás”/ellen-azonosulás főként a gyerekneve-
lés kérdéseinek vonatkozásában kerül elő, például nem szereti, ha édesanyja bele-
szól bizonyos dolgokba, és látja édesanyja hibáit is (például néha következetlennek 
látja gyermekeivel szemben). A vélt, vagy valós hibákat szóvá is teszi, amiért utólag 
mindig lelkiismeret-furdalása van. Zsóka vallomása szerint édesanyjához fűződő 
viszonyában az azonosulás, a megfelelés, valamint az ellen-azonosulás vágya egy-
aránt fellelhető, „mindegyikből van egy kicsi”. Világnézeti kérdésekben vagy azono-
sulni szeretne vagy megfelelni édesanyjának, „egyéb apróságokban” pedig, amelyek 
„emberi gyengeségek főleg”, azokban ellen-azonosulni. 
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„a maximalizmus ördöGi köre”

Dr. Susan Forward (2000: 116) kifejti, hogy az általa „mérgező” jelzővel illetett 
szülők tekintélyelvű nevelésükkel, magas elvárásaikkal a maximalizmus, a tökéle-
tesség kényszerét ültetik gyermekeikbe, melytől ők sokszor egész életükben nem 
tudnak szabadulni.

Interjúalanyaim visszaemlékezései alapján úgy vélem, hogy közülük hárman 
igyekeznek megfelelni a szülők által beléjük itatott tökéletesség kényszerének, Renáta 
tulajdonképpen részletesen meg is fogalmazza ezt, amikor az alábbiakat mondja: 

„Minden, ami vagyok, anyámnak köszönhetem. És én tényleg, tehát nálunk tényleg ez van. Jó, az 
apámnál is nagyon fontos érték volt ez, hogy a gyerek tanuljon, meg jó eredményeket hozzon az 
iskolába, meg minden, de ő, hát tehát hogy ha mondjuk…és volt is egy ilyen szituáció, azt elmon-
dom neked tök őszintén, hogy amikor testvérem született, az ilyen nagyon kritikus volt. Tehát az 
anyukám majdnem belehalt. És én ezen sokat gondolkoztam, hogy ha mondjuk akkor az történik, 
hogy ő nem éli ezt túl, akkor én lehet, hogy elkallódok, vagy nem tudom. Hogy akkor ki foglalko-
zott volna velem. Annak ellenére, hogy jó tanuló voltam. Meg így biztos, hogy vitt volna tovább ez 
az ilyen megfelelni vágyás, vagy ez a lelkiismeretesség.”

Édesapjával való kapcsolatát elemezve is hangsúlyozta, hogy annak ellenére, 
hogy szinte egyáltalán nem kötődött érzelmileg az édesapjához – hiszen ő egyál-
talán nem foglalkozott vele –, tudat alatt mégis nagyon fontos volt számára, hogy 
apja elvárásainak megfeleljen és jól teljesítsen az iskolában. Ugyanakkor – ahogy a 
fentiekben már szó volt róla – interjúalanyunk gyermekkorában kifejezetten konf-
liktusos, feszült családi légkör elszenvedője volt, szülei rossz házassága nyílt titok 
volt, a felelősséget viszont senki nem vállalta, „megoldás” nem született. Többször 
kitért arra is egyrészt, hogy „nehezen dönt”, illetve hogy nem tud dönteni, szeret 
visszatáncolni döntéseiből, illetve kiskapukat hagy magának döntéshelyzetekben, 
másrészt, hogy maximalizmusa önbizalomhiánnyal párosul annak ellenére, hogy 
már gyermekkorában is jó képességű gyerek volt: „nem akarom elhinni, hogy amit 
én tudok, vagy amit én lerakok az asztalra, az tényleg színvonalas”.

Edit is arról számolt be, hogy szülei elvárták tőle, hogy jól teljesítsen az isko-
lában, illetve, hogy diplomát szerezzen, ugyanakkor ha tanulmányaival, iskolai 
eredményeivel nem volt gond, nem nagyon foglalkoztak vele. Visszaemlékezésé-
ből megtudjuk, hogy nem volt önbizalma, például – szintén jó képességei elle-
nére – felsőfokú tanulmányai során kétszer is meghátrált, nem fejezte be a meg-
kezdett képzéseket, illetve hogy az egyetemi nehézségek között bíztatásra, támo-
gatásra lett volna szüksége. Gyenge önértékelésében véleményem szerint nagy sze-
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repe volt annak, hogy eredeti pályatervéről, mely szerint pedagógus szeretett volna 
lenni, lebeszélték mondván, hogy nem alkalmas rá: 

„hogy nem tudok beszélni, nem vagyok eléggé kommunikatív, ez volt az indok, hogy ez nem nekem 
való. […] Persze nem vagyok az, de néha nem vagyok meggyőződve, hogy nem azért-e mert ők 
ezt gondolták, és ez irányba… nem azt mondom, hogy nyomtak, de ezt erősítették bennem. Tehát 
tudom, hogy sokszor volt az, hogy nem várták ki azt, hogy én most mit gondolok valamiről, hanem 
megválaszolták helyettem.”

Zsuzsa esetében szintén felszínes, elvárásokkal teli családi légkörrel ismerked-
hetünk meg, szülei tulajdonképpen elvárták tőle, hogy (ő is) zenei pályára menjen. 
Ő viszont annak ellenére, hogy nagyon sok különórára (néptánc, hangszertanu-
lás, kórus, színházi statisztáskodás, stb.) járt, végül egyik mellett sem tudott dön-
teni, megokolása szerint azért, mert egyik művészeti ágban sem érezte magát elég 
jónak, „meghátrált” (Forward 2000: 69). 

krízishelyzetek, feszültséGek, konfliktusok

Interjúalanyaim közül hárman arról számoltak be, hogy a feszültségek, krízishely-
zetek szinte kizárólag a gyermekneveléssel, a gyerekekkel kapcsolatos problémák-
ból, helyzetekből (elsősorban a betegségekből és a testvérféltékenységből) adód-
nak, és ha fel is merülnek nézeteltérések, azok véleményük szerint nem számíta-
nak „igazi” konfliktusnak, krízishelyzetnek. 

Renáta például a testvérszületést illetve féltékenységet, a gyermekek hosszabb 
betegségeit és a második gyermek tizenhárom hónapos koráig tartó időszakot emlí-
tette kiemelt helyen. Elmondása szerint kistestvére születése „a személyisége mélyén, 
az érzelmei mélyén rejlő sebeket okozott a nagyobbik lányuknak”, „nagyon mélyen, 
és nagyon jól elfedett és kifelé nem annyira mutatott sérüléseket okozott”. A második 
gyermek több mint egy éves koráig „éjjel nem aludt tulajdonképpen”, „másfél-két 
óránként föl kellett hozzá kelni”, ami őt és férjét „teljesen kikészítette”, „végkimerü-
lés közeli állapotok voltak a kisebbik gyermekünkkel”. Ennek következtében ráadá-
sul még „hatványozottabban” kevesebb energia és türelem maradt a nagyobbik kis-
lányra, és ilyenkor a következőképpen reagált: „hamarabb fölidegesítem magamat, 
mondjuk esetleg ingerültebben, vagy rákiabálok, amikor utána tudom már, hogy nem 
kéne, és nem is ez a konkrét dolog váltotta ki”. Vagy ebben a különösen megterhelő, 
kialvatlan időszakban a kisebbik gyermek szoptatása alatt „tök idegesen kiküldöm”. 

Csupán Zsóka számolt be arról, hogy férjével öt évbe telt az összecsiszolódás 
(az eltérő családi háttér, eltérő szocializáció, más értékrendszer, elvárások okán), 
mely sokszor heves vitákat, veszekedéseket jelentett, és csak két éve van egység 
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közöttük. Zsóka férje egy kis faluból származik, ahol szülei életének – és így férje 
gyermekkori életének is – jelentős részét tette ki a földművelés, a föld körüli mun-
kák és az állattenyésztés. Zsóka viszont egy 20-23 ezres városból származik, értel-
miségi családból, ahol kerti munkával, állatokkal csak időnként (szüret a nagy-
családban, édesapja segít nagymamájának a konyhakertet gondozni) találkozott. 
A föld, és az akörüli teendők gyermekkori környezetében nem tartoztak szervesen 
hozzá a mindennapi élethez, mint falun. A gyermeknevelés is egészen máshogy 
zajlott, mást jelentett kettőjük gyerekkori családjában, ahonnan az apai és anyai 
mintákat, szerepköröket átvették. Interjúalanyunk kiemelte például, hogy férjével 
való kapcsolatában konfliktusokat jelent, hogy párja nem ismeri a gyermekek sze-
mélyiségfejlődési fázisait, illetve a minden család életében bekövetkező ún. fejlő-
dési krízishelyzeteket.

Buda Béla (1998: 53) a kisgyermekes családok krízishelyzeteivel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy „Leginkább a gyerek táplálásának nehézségei, a csecsemőkori 
és kisgyermekkori betegségek és viselkedési rendellenességek terhelik meg a fiatal 
házaspárt, és hoznak létre gyakran olyan circulus vitiosust, hogy az önértékelésé-
ben meggyengült, e problémával általában magára maradó fiatal anya azután még 
több hibát vét a gyermekgondozásban, különösen a gyerek zavaró viselkedési meg-
nyilvánulásait (alvászavar, étkezési rendellenességek stb.) súlyosbítja ezzel, amely 
még inkább megterheli”. 

a tökéletesséG kérdése  
(aGGodalom – lelkiismeret-furdalás – belátás)

Valamennyi interjú felhívja a figyelmünket arra a szomorú tényre, hogy a kis-
gyermekes édesanyák gyakorlatilag folyamatosan aggódnak valamiért (gyermekek 
betegségei, a gyermekekkel való jövőbeli kapcsolat minősége, a munkába való visz-
szatérés nehézségei, stb).

Kiemelten foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel nemcsak szakmai (mentálhigi-
énikusi és pszichológusi, pszichiáteri) körökben, hanem egyrészt családi, másrészt 
társadalmi, valamint szociálpolitikai szinten is, annál is inkább, mert „az alkal-
mazkodás, megbirkózás elégtelenségéből származó pszichés zavarok a nők között 
valamennyi civilizált országban lényegesen gyakoribbak, mint a férfiak között” 
(Kopp–Csoboth–Purebl 1999: 239). Interjúalanyaink valamennyien – gyermek-
kori hátterüktől, szüleikkel való viszonyuktól függetlenül – tökéletességre töre-
kedtek legalábbis az otthon töltött évek háromnegyed részében. Meg akartak 
felelni mind a saját, mind házas vagy élettársuk, mind szűkebb és tágabb környe-
zetük elvárásainak anyai, házastársi, női és háziasszonyi szerepkörükben egyaránt. 
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Ezen felül közülük hárman folyamatosan képezték magukat az otthon töltött évek 
alatt is, mintegy annak biztosítékaként, hogy szakmai, illetve munkahelyi téren is 
maximálisan teljesítsenek.

Kis-Gál Írisz Edina (2006: 157) könyvében a következőket tanácsolja kisma-
matársainak: „bízzunk magunkban!!! Nem kell tökéletesnek lenni, csak JÓNAK! 
És ha szeretjük a gyerekünket, ki vagyunk békülve önmagunkkal, és mindent úgy 
teszünk, ahogy mi magunk (nem más) jónak látjuk, már jó anyák is vagyunk. De 
akármilyenek is vagyunk, ANYA csak egy van! És az MI vagyunk!”

Mind a négy interjúalany elbeszélésében hangsúlyozottan szerepel a lelkiisme-
ret-furdalás problémaköre annak ellenére, hogy amennyire lehet, tudatosak vol-
tak a gyermeknevelésben, a legjobbat akarták gyermekeiknek és ahhoz megfelelő 
műveltséggel, ismeretanyaggal is rendelkeztek. Valamennyien beszámoltak arról, 
hogy a gyermeknevelés feszültségei, sokszor megoldhatatlannak tűnő gondjai, vala-
mint a háztartási munkákkal való kimerítő, ugyanakkor egy idő után a monoto-
nitással is fenyegető küzdelem során sokszor ingerültek, türelmetlenek voltak gyer-
mekeikkel, kiabáltak velük. Négyük közül hármuk esetében testi fenyítésre is volt 
példa. Mindannyian vádolják ezek miatt önmagukat, annak ellenére, hogy úgy lát-
ják, hogy a gyereknevelés emberpróbáló, kimerítő, „nagyon nagyon nehéz dolog”. 

Renáta rámutatott, hogy hibáink, tévedéseink belátása sokkal könnyebb akkor, 
amikor már a gyermeknevelés mellett más jellegű tevékenységet, munkát is foly-
tatunk: 

„Akkor úgy éreztem, hogy ezt a szélmalomharcot sokszor kicsit autokratikusan oldottam meg, hogy 
»márpedig ez lesz!«. Tehát egyszerűen nem bírtam utolérni magamat, és akkor ilyen direkt utasí-
tásokat osztogattam szegény gyerekeimnek. És akkor nehéz volt. Egyszerűen csak azzal küzdöttem, 
hogy utolérjem magamat, meg hogy minden meg legyen csinálva, hát gyakorlatilag ilyen kipipá-
lás szintjén. És most egy kicsit több lehetőségem van gondolkodni talán ezeken. Az irodában, üres 
időmben. Tehát hogy így nem annyira zaklatott az életvitel, és van lehetőségem mondjuk két lépést 
hátralépni, vagy kilépni a helyzetből, és akkor belátni, hogy most hülye voltam”.

Másutt kifejtette, hogy amikor „csak” édesanya volt, egyértelműen elérhetet-
lennek tűnt számára a tökéletesség, hiszen folyamatosan azzal küzdött, hogy a 
család életéhez szükséges elemi dolgok meglegyenek. Már nem volt lelki- és fizi-
kai ereje, energiája ahhoz, hogy magasabb rendű kérdésekkel (például a gyere-
kek egyéni, lelki igényeivel) foglalkozzon, és csak sok idő múlva döbbent rá, hogy 
hibázott, vagy türelmetlen, ideges volt. Jelenleg, aktív dolgozóként könnyebben 
belátja tévedéseit, és ilyenkor még jobban tud azokon javítani is.

De nem „csak” hibáink, tévedéseink belátása igen fontos, hanem – ahogy arra 
Kiss-Gál (2006: 72) fentiekben már idézett írásában is rámutat – az is, hogy édes-
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anyaként újra és újra tudatosítsuk, hogy nem kell, és nem is lehet tökéletesnek len-
nünk, elég „csak” jónak. Ennek felismerésében nagyon sokat segíthet más kisma-
mákkal való beszélgetés, amely oldja elszigeteltségünket és világossá teszi, hogy 
más édesanyák is hasonló gondokkal szembesülnek. Továbbá hangsúlyozza a 
szerző a mozgás jótékony hatását, és nem utolsó sorban a család megértő támoga-
tásának jelentőségét is: a »Szedd már össze magad!« megjegyzések csak rontanak a 
helyzetünkön” (Kiss-Gál 2006: 72). 

A mentálhigiénés tanácsadás, programszervezés, személyiség- és készségfej-
lesztő tréningek tartásával sokat segíthet mind a tökéletesség kényszerpályájának 
megtörésében, és ezzel összefüggésben a kisgyermekes édesanyák sokszor kóros 
mértékű lelkiismeret-furdalásának megszüntetésében, valamint az önértékelés 
erősítésében, mind az elszigeteltség oldásában és a pszichés kimerültséget ellensú-
lyozó fizikai aktivitás támogatásában is.

család vaGy karrier dilemma

Alapvetően egyikük sem karrierista, de valamennyiüknél felmerült, hogy szellemi 
igényeik kielégítetlenek, önállóságra, egyedüllétre, csendre illetve a gyermekneve-
lésen, háztartáson kívüli tevékenységekre nagy szükségük lenne. 

Négyük közül csupán egyikük (Renáta) életében merült föl élesen annak kér-
dése, hogy családját vagy karrierjét, szakmai előrejutását helyezi-e előtérbe, de ő 
is a családot választotta. Renáta számára egy igen ígéretes külföldi álláslehetőség 
kapcsán merült föl először a család vagy karrier dilemma, ekkor bevallása szerint 
hónapokig tartó nagyon komoly depressziót, sőt három-négy napig szinte „őrüle-
tet” jelentett számára, melynek során „borzasztó nagy igény” volt benne arra, hogy 
„valaki nyugtasson meg”. Erre azonban sem férje, sem édesanyja nem vállalkozott, 
magának kellett döntésre jutnia. Elmondta, hogy „elkapta a gépszíj” egy időben a 
munkahelyén, de amikor konkrétan dönteni kellett, a családja volt a fontos, az, 
hogy hogyan lehet összeegyeztetni a felajánlott állás(oka)t családi életükkel. Az 
említett külföldi álláslehetőségen kívül két nagyon jó lehetőséget (egy felsőveze-
tővé való budapesti előléptetést, és egy jó középvezetői állást) is visszamondott a 
család elsődlegessége miatt. 

Zsóka pedig egyrészt hangsúlyozta, hogy mindig is nagy családot szeretett 
volna, másrészt bevallotta, hogy valójában nem tudta, hogy ez mivel jár. Hite 
szerint ugyanakkor nem véletlenül kapta – elsősorban képzőművészeti és zenei – 
tehetségét, ezért úgy gondolja, hogy e téren még feladata van, illetve – nem elha-
nyagolható szempontként kiemelte, hogy – szeretne is kibontakozni. 
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párkapcsolat jelleGe, családtervezés

Négyük közül hárman élnek házasságban, egyikük tizenhárom éve él együtt pár-
jával házasságon kívül. Két pár kapcsolata tekinthető konzervatívnak, házasságkö-
tésük előtt nem éltek együtt, és a házasságkötés után egyértelmű volt, hogy amint 
lehet, vállalnak gyermeket is. A házasságban élők közül ketten több (négy illetve 
hét) évig éltek együtt választottjukkal a házasságkötés előtt.

A négy párból három sokáig nem tervezett előre kapcsolata alakulásában, 
viszont közülük kettő esetében a házasságkötés mintegy határvonalat jelentett, azt 
követően ugyanis minél előbb gyermeket is szerettek volna. 

A párok közül három nagycsaládot tervezett (legalábbis) a házasságkötés meg-
történte óta, Zsókának három gyermeke van, Edit jelenleg várandós a harma-
dik babával, Zsuzsa pedig egy kis időt vár a harmadik gyermek vállalásával, de 
továbbra is négy-öt gyermeket szeretne. 

szerepek illetve munkameGosztás

Edit és Zsóka párkapcsolatában klasszikus szerep- illetve munkamegosztás (a 
nő végzi a gyerekek körüli teendőket, és vezeti a háztartást, a pénzkeresés pedig 
főként az apa vállán van) érvényesül, Zsuzsáéknál és Renátáéknál viszont kevered-
nek a szerepek annak ellenére, hogy – az előbbiekhez hasonlóan – az ő szüleiknél 
is klasszikus feladatmegosztás volt.

eléGedettséG

Bruno Bettelheim (2000: 22) az édesanyák aggodalmaival kapcsolatban például a 
következőket írja: „Manapság tehát a modern szülő igen sokat tud arról, mi min-
den miatt aggódhat a gyermek fejlődése során! És sajnos aggódik is”. Interjúala-
nyaim vallomásaival összhangban Bettelheim rámutat, hogy a szülő aggódik, hogy 
kudarcot vall szülőként, hogy kárt okoz szeretett gyerekének. Azonban a „szülői 
aggály, bár érthető, komoly kárt okoz a szülőnek is, a gyermeknek is. Winnicott, 
aki megalkotta az »elég jó anya« fogalmát […] azt állítja, hogy a csecsemő, amikor 
az »elég jó anya« arcába néz, ott önmagát látja – mondhatnánk, önmagát találja 
–, mivel az anya arcán, a gyermek iránti mélységes empátiájának köszönhetően a 
gyermek érzései tükröződnek vissza. Ezért a gyermek mintha tükörbe nézne, ami-
kor anyjára néz, és megtalálja benne önmagát. A nem elég jó anya arca viszont 
nem tükrözi vissza a gyermek érzéseit, mert az asszony túlságosan el van foglalva 
a saját bajaival, például azon aggódik, jól neveli-e a gyermekét, és szorong, hogy 
kudarcot vallhat vele. A csecsemő pedig, amikor nem találja meg magát anyja 
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arcának tükrében, szintén az anya aggodalmára reagál, és maga is aggódni kezd 
önmagáért. Ami még rosszabb, egy idegen arcát látja ott, ahol a számára legisme-
rősebbel kellene találkoznia. Magányosnak érzi tehát magát” (2000: 22). 

Négy elbeszélőnk közül hárman (Edit, Zsuzsa és Renáta) hibáik, tévedéseik 
ellenére összességében elégedettek az otthoni évek alatt felmutatott teljesítmé-
nyükkel, és csak Zsóka nyilatkozott úgy, hogy elégedetlen önmagával. Azonban ő 
is hangsúlyozta, hogy bízik benne, hogy nem okoztak kárt gyermekeiknek, illetve 
hogy az biztos alap későbbi életükhöz, hogy teljes családban nőnek fel, és érzik, 
hogy szüleik szeretik egymást és őket.

a Gyereknevelésen kívüli tevékenyséGek – társasáGi élet

Beszélgetőtársaim közül hárman tanultak kisgyermekeik gondozása, nevelése köz-
ben is, Renáta és Zsóka (utóbbi több mint 200 km-re az otthonától) egyetemre járt, 
államvizsgázott, és Zsóka nyelvvizsgára is készült, Zsuzsa pedig nyelvvizsgázott, és 
jogosítványt szerzett. Ezek a tevékenységek amellett, hogy hatalmas erőfeszítéseket, 
bonyolult szervezést igényeltek és így kimerítőek voltak, örömet, pozitív élményeket 
is okoztak számukra, hiszen újra felnőtt közegben mozoghattak, megmérettetek, és 
pozitív visszajelzéseket kaptak teljesítményükre, kvalitásaikra vonatkozólag, és kicsit 
oldották az anyasággal bekövetkezett identitásváltás feszültségeit.

Renáta például elmondta, hogy tudatosan készült arra, hogy a várandósság ide-
jén újra egyetemre járjon: 

„csináltam mellette ugye ezt a szociológiát, ami egy nagyon tudatos dolog volt. Az nem, hogy szoci-
ológia, az nem volt annyira tudatos, de hogy valami, az volt tudatos. És ez nagyon bejött. Tehát ez 
nagyon kellett. Ez nekem olyan… Tehát nekem adott egy szabadságfokot. Hogy kimozdulok ott-
honról, az hogy megint hogy ugye viszonylag egykorú társasággal vagyok, az hogy intellektuálisan 
kihívás, új dolgokról tanulok, hallok. Szerintem ez azért sokat segített. Sokat segített az ilyen mély-
pontoknál, hogy van egy ilyen plusz, ami csak az én kis külön privát szférám. Ebbe nem szól bele 
senki, mert ezt én úgy csinálom, ahogyan én gondolom”. 

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ez csak úgy tudott „működni”, hogy 
a férje ebben támogatta, biztosította a tanuláshoz, az egyetemre járáshoz a felté-
teleket. Továbbá elmondta, hogy ezen kívül néha volt lehetősége Pécsen „kimoz-
dulni”, barátnőivel kikapcsolódni.

kapcsolat a naGyszülőkkel

A négy interjúalany közül kettőnek jó a kapcsolata mindkét ágon a nagyszülők-
kel (de legalábbis a nagymamákkal), kettőjük kapcsolata viszont anyósukkal meg-
lehetősen konfliktusos.
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Edit esetében mindkét részről nyugdíjasok a nagyszülők, de máshol laknak 
(szülei több mint 200 kilométerre tőlük), ezért nehezen mobilizálhatók, ennek 
ellenére segítenek, ha megkérik őket. Anyósáékkal vannak konfliktusaik a gyerek-
neveléssel kapcsolatban, de az interjúalany konfliktuskerülő stratégiát alkalmaz 
velük kapcsolatban, férje az, aki vitába száll a szüleivel. Interjúalanyunk viszont 
nagyon nehezen dolgozza fel a nevelési módszereivel kapcsolatos kritikákat, feszül-
tebb lesz tőle a gyerekeivel való kapcsolata is. Ki is emeli, hogy „ezek például olyan 
konfliktusok, amiken rágódok napokon keresztül, és ez nem is tesz jót se nekem, se a 
gyerekeknek”. 

Zsuzsa esetében valamennyi nagyszülő helyben van, Pécsett lakik. Szülei-
vel való kapcsolatát jónak ítéli (csak anyukájára bízza rá gyermekeit), viszont 
anyósáékkal szembeni konfliktusait elfojtja magában, elmondása szerint „egyálta-
lán nem foglalkoznak a lányokkal”. 

Valamennyi nagyszülő helyben van és nyugdíjas, a nagymamák könnyen 
mobilizálhatók Renáta életében is. Édesanyjával kifejezetten jó a viszony, gyer-
mekei is sokszor vannak vele, édesapja külön él édesanyjától. Anyósáék is külön 
élnek, apósa a kisebbik gyermeket még nem is látta, de anyósával jó a kapcsolata.

Zsóka esetében mindkét részről még aktívak, dolgoznak a nagyszülők, és más-
hol is laknak. Édesanyja több mint 200 kilométerre él tőlük, anyósáék pedig 30 
kilométerre. Ezért nehezen, és csak ritkán tudnak segíteni neki. Mindent meg-
tesznek, amit tudnak. Édesanyjával ennek ellenére kifejezetten jó, erősen kötődő a 
kapcsolata, anyósával való kapcsolatát is átlagon felülinek ítéli. 

a családok támoGatásának lehetőséGei

Az alábbiakban az általam készített interjúkból kiindulva, ugyanakkor a teljesség igé-
nye nélkül megkísérelem felvázolni a kisgyermekes családok támogatási lehetőségeit.
1. mentálhigiénés tanácsadás: házassági és nevelési tanácsadás, pár- és családte-

rápia
2. személyiség- és készségfejlesztő alkalmak biztosítása és népszerűsítése (önérté-

kelés-önbizalom erősítése; önvádlás-lelkiismeretfurdalás oldása ill. megszün-
tetése, stresszkezelő (coping) technikák és megfelelő kommunikáció elsajátít-
tatása).

3. rendszeres kiscsoportos kötetlen beszélgetések (tapasztalatcsere, „rácsodálko-
zás”, hogy problémáikkal nincsenek egyedül, nem kell magukban keresniük 
a hibát) 

4. figyelemfelhívás: hibáink, tévedéseink belátása sokkal könnyebb akkor, ami-
kor a gyermeknevelés mellett más jellegű tevékenységet (képzés, munka, stb.) 
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is folytatunk, hiszen ekkor identitásuk már nem csupán anyai szerepünktől 
függ.

5. oktatáspolitika: kisgyermekes édesanyák képzésének támogatása (pl. Gyed 
alatti felsőfokú képzés ingyenességének visszaállítása), ill.

6. oktatáspolitika: támogassa a fiatalok családi életre való felkészítését kötelező 
(oktatási keretek között) és szabadon választható formában (egyházi keretek, 
alapítványok, tömegkommunikáció) egyaránt.

7. foglalkoztatáspolitikai eszközök: pl. részmunkaidő, atipikus foglalkoztatási 
formák, távmunka, „családbarát munkahelyek” támogatása (pl. bölcsődék-
óvodák létesítése a munkahelyeken), illetve a fiatal, diplomás nők fizetésének 
20-30%-os emelésével kevésbé iskolázott házvezetőnők részmunkaidős foglal-
koztatásának biztosítása.

A felsoroltakon kívül számos eszközzel kell, hogy támogassa a gyermeket válla-
lókat a szociálpolitika (pl. Gyed időtartamának és feltételeinek visszaállítása; böl-
csődei és óvodai férőhelyek bővítése, családi napközik körének bővítse, működé-
sük támogatása stb.), a jogalkotás (a fiatal illetve a gyermeket nevelő nőkkel szem-
beni diszkrimináció szankcionálása), a lakáspolitika (pl. lakáshoz jutás támoga-
tása, több generáció modern körülmények közötti, élhető együttélésének támoga-
tása), az adórendszer, a médiumok (az anyaság, mint szerepkör reális bemutatása, 
a gyermeket nevelő családok társadalmi megbecsültségének növelése) stb.

A felsorolt támogatási lehetőségek közül a terjedelmi korlátok miatt az alábbi-
akban csupán a családi életre való felkészítésről, valamint a részmunkaidős foglal-
koztatás speciális formájáról írok részletesebben.

A családi életre való felkészítésnek legyenek kötelező (iskola) és szabadon 
választható (egyházi keretek, tömegkommunikáció) formái is, hiszen szerepeink 
közül a szülői szerep a legfelelősségteljesebb szerep az életben, a társadalom döntő 
többségét mégsem tanítja, illetve nem készíti fel rá senki. Az iskola – mint az egyik 
legfontosabb mentálhigiénés terület – erre nagyon sok lehetőséget adhat, hiszen 
ott az azonos életkorú gyerekek, fiatalok tömegesen elérhetők. Hivatalos oktatási 
keretek között ki kell dolgozni a családi életre való felkészítés összes lehetséges 
módját. Egyrészt nyitottá és felkészítés révén alkalmassá kell tenni a pedagóguso-
kat, hogy az oktatásba minden lehetséges módon és eszközzel vigyék be a családi 
élettel kapcsolatos ismereteket, és lehetőség szerint fejlesszék az azt segítő készsége-
ket. Legyen közös elvárás a pedagógusok felé, hogy szinte bármely tantárgy anya-
gába építsék be a családi életre vonatkozó legfontosabb kérdéseket, ugyanakkor 
elsősorban a középiskolákban külön, kötelező tantárgyként is be kellene építeni 
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a tanrendbe a családi életre való felkészítést. Ha mentálhigiénikus szakemberek-
ként mintegy kis magvakként elültetjük a középiskolás fiatalok gondolkodásmód-
jába a családi élet fontos mérföldköveit, döntéshelyzeteit, stb., későbbi életük során 
sokkal könnyebben fognak a családi élet (párkapcsolat, szülői szerep) kétségeivel, 
nehézségeivel megbirkózni, és nyitottabbá válnak a téma szabadon választható for-
mában (például szülők önsegítő csoportjaiban) történő megvitatására is. Például 
ha az ember már középiskolás korában megismeri a családi élet fejlődési ciklu-
sait, és tudja, hogy azok milyen tipikus krízishelyzetekkel járnak, vagy tudja, hogy 
minden párkapcsolatban elérkezik egyszer az ún. eltávolodási szakasz, akkor tel-
jesen máshogy áll majd hozzá saját életében is ezekhez a helyzetekhez, és nagyobb 
eséllyel küzd majd meg a velük járó problémákkal is. A mindenki számára elér-
hető családi életre való felkészítés jelentős mértékben javítaná a közgondolkodást, 
csökkentené az előítéleteket.

A részmunkaidős foglalkoztatás hazai bővítését véleményem szerint az alábbi-
akban kifejtett speciális szempontból is kiemelten támogatni kellene. A fiatal, dip-
lomás nők fizetésének 20-30%-os emelése egyúttal lehetőséget teremtene kevésbé 
iskolázott nők gyermekgondozói, illetve házvezetőnői részmunkaidős foglalkozta-
tására is, mely több (egymással szorosan összefüggő, oda-vissza kapcsolatban álló) 
szempontból is pozitív hatással járna a magyar társadalom egészének vonatkozá-
sában.

Elsősorban – azzal, hogy a fiatal nők egy része felszabadulna a háztartási mun-
kák egy részének szorongáskeltő feladatától és szabaddá vált idejét gyermekei, 
illetve a saját mentális egészségmegőrzésére fordíthatná – egészségesebbek lenné-
nek a magyar családok, kevesebb lenne a diszfunkcionális család (kevesebb válás, 
kevesebb szenvedélybeteg, kevesebb magatartászavaros gyermek és fiatal, keve-
sebb egyéb deviancia). Ezzel összefüggésben mentálisan és fizikálisan egészsé-
gesebbek lennének a nők, akiknek így jobb lenne munkahelyi teljesítményük is.  
A kevésbé kvalifikált női munkaerő részmunkaidős, viszonylag kötetlen foglal-
koztatásával egyrészt tovább lehetne csökkenteni a női munkanélküliséget, más-
részt a kevésbé iskolázott fiatal nőknek részmunkaidős háztartásvezetői munka-
körük mellett szintén több ideje maradna családjukra, gyermekeikre, harmadrészt 
pedig a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőséget adhatna az 50 év feletti hölgyek-
nek részt venni unokáik nevelésében (ami az ő mentális és fizikális egészségükre 
is jelentős pozitív hatást gyakorolna), és/vagy háztartásvezetői feladatok ellátá-
sára más családoknál. A részmunkaidős foglalkoztatási formák bővítése az európai 
uniós elvárásoknak való megfelelésen túl a hazai munkáltatóknak és munkaválla-
lóknak egyaránt javára válna, nem utolsó sorban pedig a felsoroltak hatására növe-
kedhetne a társadalmi szolidaritás is Magyarországon.
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zárszó

Az általam készített mélyinterjúk egybehangzó, hiteles tanúkként, társadalmi üze-
netekként foghatók fel a tekintetben, hogy az anyaságot nem szabad túlmisztifi-
kálnunk, egyoldalúan felmagasztalnunk, hanem a tabukat eltörölve beszélnünk 
kell az anyai szerep ambivalenciájáról. Interjúalanyaim hangsúlyozzák, hogy amel-
lett, hogy az anyaság nagyszerű, csodálatos dolog, és nincs hozzá fogható boldog-
ság, ugyanakkor rendkívül nehéz, kimerítő, kompromisszumokat igénylő állapot 
is. A következő kifejezések rendre előkerültek az anyaság feladatainak, hétköznap-
jainak leírásakor: „idegőrlő”, „áldozatos”, „belátást” igénylő, sokszor a „napi rutin-
nal” folytatott „küzdelem”, „szélmalomharc”, „kilátástalan”, „fáradt”. 

Kiemelik a különböző erőforrások fontosságát, melyek egy (elsősorban a férj 
vagy az édesanya) vagy több emberhez (más családanya, barátnők, stb.), illetve 
belső erőforrásokhoz (például élő hit, stresszkezelő technikák, önkontroll, stb.) 
egyaránt köthetők.

A téma szélesebb körű, ugyanakkor mélyebb elemzése érdekében további inter-
júkat kívánok készíteni (megközelítően 30) kisgyermekes, diplomás nőkkel, köz-
tük esetleg olyanokkal, akik hasonló élethelyzetű, kisgyermekes családokkal 
közösséget alkotnak, illetve akik jelenleg is nagycsaládban élnek, továbbá akiknek 
férjeik különböző végzettségűek, különböző munkakörökben dolgoznak, illetve 
szocializációjuk, vagy személyiségük, meggyőződésük miatt nagyobb, vagy kisebb 
részt vállalnak a gyermeknevelésből. További lehetséges kiegészítése lehet a téma-
kör vizsgálatának a fiatal, kisgyermekes apák meginterjúvolása a gyermeknevelés 
kérdéseiről, a családi munkamegosztásról, feleségük helyzetéről, egy esetleges ház-
vezetőnő foglalkoztatásának lehetőségéről stb., illetve természetesen a különböző 
szakpolitikák eszközrendszerének részletesebb elemzése is.
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